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GRÓB AGAMEMNONA
Niech fantastycznie lutnia nastro ona
Wtóru e pieśni tragiczne i smutne ,

PodróżPoeta

Bo — Rydel wstąpił w grób Agamemnona
I pysk rozpuścił w sposób tak okrutny,
Że rozbuǳone na wpół trupy z cicha
Szepcą do siebie: cóż tam znów, u licha⁈

«O, cichym estem ak wy, o Atryǳi,
— Bełkoce Rydel z zapienioną twarzą —
Ani mnie kiedy mo a małość wstyǳi,
Ani się myśli tak ak orły ważą —
(Tu wydał cichy ęk grobowiec niemy
Jakby chciał mówić: ach, wiemy to, wiemy!)

Z te ziemi, którą boski Homer śpiewał,
Niecha przeszłości szepcą do mnie głosy

Modlitwa

Ludu, co także pod spód nic nie wǳiewał
I także choǳił z gołą głową, bosy;
Niech mówi do mnie duch helleńskich braci,
Co także, ak a, nie nosili g…

I gdy tak błąǳę po Hellady błoniach,
ǲiwne mam wiz e przed duszy oczyma:
W te chwili da ą do kolac i w Toniach,
Wszyscy zasiedli — tylko mnie tam nie ma…
Na stole kluski… i a ka saǳone…
A ǳieci mówią Pod Twoją obronę…

I wraz otrząsłem się z pogańskich baśni,
Ukląkłem cicho i złożyłem ręce —
I zaraz w sercu stało mi się aśnie
I ǳiękowałem Na świętsze Panience,
Za to, że swoich łask mi wciąż użycza
I mnie wysłała tu — nie Cięglewicza¹…»

¹Cięglewicz, Edmund (–) — ǳiennikarz krakowski, tłumacz autorów starożytnych, taternik. [przy-
pis edytorski]
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